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Alcançar potenciais clientes, interessados no que estamos a  anunciar;
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O QUE É O GOOGLE ADS?

VANTAGENS DO GOOGLE ADS

1

O anunciante pode gerir livremente o seu investimento, pagando apenas 

quando alguém clica nos seus anúncios;
2

3
Elevada capacidade de segmentação, é possível filtrar os anúncios, por 

palavra-chave, local, idioma, dispositivo entre muitas outras variáveis de 

segmentação.  

4

O Google Ads é a plataforma de 

publicidade da Google e a sua principal 

fonte de receita. Consiste na exibição de  

anúncios relacionados com os termos de 

pesquisa introduzidos pelo utilizador no 

motor de pesquisa da Google. É uma 

excelente forma de atrair utilizadores 

qualificados para um  website, 

impulsionando um negócio.

Os anúncios aparecem maioritariamente 

nos motores de pesquisa, mas podem 

também surgir sob forma de anúncio de 

texto, imagem ou vídeo.

Possibilidade de melhorar os resultados otimizando as campanhas, quer 

através da  própria plataforma, quer com informação do Google  Analytics.
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ONDE PODEM SURGIR  
OS MEUS ANÚNCIOS?
O anunciante escolhe onde e como quer anunciar o produto, marca ou serviço. Os  

anúncios podem aparecer em:

▪ Motores de Pesquisa (Rede de Pesquisa Google)

▪ Rede de Parceiros de Pesquisa

▪ Rede de Display

Esta plataforma garante acesso ao líder incontestável dos motores de pesquisa: o 

Google, com uma média alucinante de 3.5 mil milhões de pesquisas por dia. Como já 

deves ter reparado, cada página do Google apresenta, em conjunto com os resultados 

em si, anúncios no topo e por vezes no rodapé. Através do Google Ads, também tu 

poderás colocar anúncios nestes locais de destaque.

Na Rede de Parceiros de Pesquisa, podemos encontrar um conjunto de plataformas que 

utilizam tecnologia Google ou têm parceria com a gigante rede de parceiros, nos quais os 

teus anúncios poderão também aparecer. Estas incluem o Google Maps, o IOL, o SAPO, 

entre muitos outros.

Finalmente, a Rede de Display Google atua de uma forma passiva, mas direcionada, 

integrando anúncios multimédia em websites que podem ser selecionados por ti ou por 

inteligência artificial, mediante a introdução de palavras-chave. A possibilidade de exibir 

tanto peças gráficas como copy numa enorme rede de websites e com infinitas opções de 

segmentação: vais poder, por exemplo, mostrar o anúncio a um utilizador interessado em 

fitness quando este estiver num blog de referência a ler um artigo sobre os melhores 

treinos de ginásio. A juntar a esta  segmentação, podes, ainda, segmentar por idade e 

género, para que os anúncios se tornem  mais relevantes para o teu público-alvo.

DICA: É muito interessante competitivamente  uma  estratégia integrada entre anúncios em 

Pesquisa e em Display. Desta forma, consegues alcançar tanto quem procura pelos 

produtos, serviços ou marcas que tens disponíveis, como por quem ainda desconhece a 

sua existência. Idealmente, estas campanhas devem funcionar em simultâneo, mas com 

objetivos, orçamentos e anúncios diferentes.
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O Google Ads funciona como um sistema de leilão, mas não no sentido tradicional, onde 

ganha sempre quem paga mais: aqui, a classificação do  anúncio é o que define o 

posicionamento do mesmo e, simplificando, é calculada tendo em conta os seguintes 

fatores:

▪ CPC máximo (valor máximo que o anunciante está disposto a pagar por um 

clique no seu anúncio);

▪ Índice de qualidade associado à palavra-chave que acionou o anúncio;

▪ Impacto das extensões de anúncios e outros formatos.

Quanto mais elevado for o índice de qualidade, mais baixo será o custo por clique, 

levando a  melhores posições para exibir o anúncio com um investimento mais reduzido.

Sempre que um utilizador efetua uma pesquisa, ocorre um “leilão” onde todas as 

variáveis são analisadas, e é por esse motivo que a posição dos anúncios Google é tão 

inconstante, podendo mudar vários vezes ao longo do dia, ou até no mesmo minuto!

COMO FUNCIONA?
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CONCEITOS QUE PRECISAS MESMO  
DE SABER!
Apresento, abaixo, uma lista de conceitos e siglas para conseguires compreender 

facilmente todas as estratégias e modos de funcionamento desta plataforma.

Cliques - número de vezes que um utilizador clica no anúncio e chega ao website.

Conversão - sempre que um utilizador entra no teu website através do anúncio e 

responde positivamente ao call to action (o preenchimento de um formulário ou a compra 

de um determinado produto ou serviço, por exemplo).

Custo por clique - valor monetário que é cobrado sempre que um utilizador clica no 

anúncio  apresentado, sendo possível definir um teto, o chamado CPC máximo.

Impressões - número de vezes que o anúncio é apresentado a potenciais clientes que 

pesquisaram pelas palavras-chave associadas.

Índice de Qualidade/ Quality Score - medida de importância das palavras-chave para as  

pessoas  que  pesquisam  pelos  teus  produtos,  serviços  e  negócios.  O Índice de  

Qualidade é mensurável numa escala quantitativa de 1 e 10, onde 10 é o valor que 

representa a qualidade máxima. Quanto melhor for o Índice de Qualidade das tuas 

campanhas em Google Ads, melhor poderá ser o desempenho das mesmas!

Taxa de Cliques (CTR) - relação entre o número de vezes em que o anúncio foi exibido,  

impressões, e o número de vezes que é clicado. Se um anúncio for apresentado a 200 

pessoas e 4  delas clicaram, o CTR será 2%. Este é um dos fatores mais importantes.

URL Final - página para onde os utilizadores que clicam no anúncio são direcionados. Não 

tem  necessariamente de ser igual ao URL que está exposto no anúncio.

URL de Visualização - URL que está visível no anúncio; atualmente, aquilo que exibimos 

ao utilizador poderá ser bem mais atrativo do que o URL final.
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O índice de qualidade de uma palavra-chave é medida objetiva da qualidade da mesma, 

com base na taxa de cliques prevista, na relevância e na qualidade da página de destino. 

É um fator essencial para a manutenção de uma relação custo/benefício vantajosa para o 

negócio, e por isso deve ser constantemente otimizada. Um bom índice de  qualidade, 

como já vimos, é sinal de uma boa classificação e, consequentemente, menor custo 

menor por clique.

Existem 3 variáveis que determinam o índice de qualidade:

▪ Taxa de Cliques (CTR) Prevista

▪ Relevância

▪ Qualidade da página de destino

ÍNDICE DE QUALIDADE



DICA: Verifica regularmente o índice de qualidade das palavras-chave nas quais estás a  

investir. Esta é a forma mais eficiente de pouparmos dinheiro, porque estamos atentos 

à relevância que os nossos anúncios estão a ter para os utilizadores.
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A classificação do anúncio é o valor utilizado para determinar se o anúncio irá ou não 

aparecer na lista de resultados do Google e em que posição aparecerá. Para ser calculado, 

é preciso ter em atenção as seguintes  variáveis: valor do lance (valor que estamos 

dispostos a investir por clique), os 3 componentes determinantes para o índice de 

qualidade - taxa de cliques prevista, relevância e qualidade da página de destino - e o 

impacto previsto das extensões que  são usadas para completar o anúncio.

Posto isto, é possível que, mesmo que a concorrência invista mais dinheiro e tenha lances 

mais altos, os teus anúncios apareçam melhor destacados. Como? Com  palavras-chave 

relevantes e anúncios muito focados. Não existem fórmulas secretas para garantir que os 

teus anúncios ficam sempre na melhor  posição, visto que cada nova pesquisa para a qual 

o teu anúncio é elegível, a classificação é recalculada. A posição do anúncio em cada 

“leilão” estará sempre dependente da classificação, mas, também, da concorrência. Se 

alguém ou alguma agência prometer resultados garantidos fora destes pressupostos, é 

caso para desconfiar!

CLASSIFICAÇÃO DO ANÚNCIO



Uma campanha de Google Ads deve ter apenas um objetivo de negócio. Por essa razão, é 
fulcral dominar a seguinte terminologia:

Anúncio - é o que aparece no topo ou no rodapé da página de resultados de uma pesquisa 

no  Google. Na Rede de Display do Google Ads, podes criar anúncios de vários formatos e  

adaptá-los   para  computador,   tablet   e   smartphone.    Dentro   dos  formatos 

disponíveis, encontram-se os anúncios de texto (formato suportado tanto pela Rede de 

Pesquisa com pela Rede de Display), gráficos e em vídeo;

Campanha - constituída por grupos de anúncios, anúncios e palavras-chave. Deve ser 

trabalhada em função de um  determinado objetivo de negócio, definindo onde os 

anúncios irão surgir em termos de  localização, por exemplo;

Conta - está associada a um endereço de email, a uma palavra-passe e a informações de 

faturação exclusivas;

Grupo de Anúncios - conjunto de anúncios e palavras-chave relacionadas;

Lista de palavras-chave - contém as palavras e expressões para as quais se pretende que 

os  respetivos anúncios sejam exibidos em cada pesquisa relacionada.
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ESTRUTURA DO GOOGLE ADS



Anúncios
Palavras
Chave

BASE PARA UMA ESTRUTURA DE UMA CONTA EM  

GOOGLE ADS:

ATENÇÃO: A segmentação por localização de um anúncio é feita ao nível da campanha e 
não pode ser alterada ao nível no anúncio.

Se analisarmos o exemplo de uma loja de música, podemos criar, por exemplo duas  
campanhas:

▪ Vinil
▪ Formatos digitais

Dentro  de   cada   uma,   teremos   os   respetivos   grupos   de   anúncios.   Na   campanha   
de Vinil,  teríamos, por exemplo,  “LPs”  e  “singles”;  na  campanha  de Formatos Digitais, 
teríamos “CDs” e “cartões pré-pagos para serviços de streaming”.
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CONTA

 Campanha

Anúncios Palavras
Chave

Grupo de 
Anúncios

Grupo de 
Anúncios

 Campanha

Grupo de 
Anúncios

 Campanha

Anúncios Palavras
Chave
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Por outro lado, o fuso horário selecionado no momento da criação de conta vai afetar as  
estatísticas e os relatórios. No caso dos relatórios segmentados por hora, as horas 
escolhidas  vão gerar resultados em conformidade com o fuso horário escolhido, o que 
pode, em alguns casos, criar desfasamentos  de segmentação por horário nas campanhas.
O Google  suporta mais  de  200 fusos  horários, abrangendo a   maioria   dos  fusos  
horários   padrão  no   mundo, sendo o único constrangimento os que têm desvios de 15 
minutos em  relação ao meridiano de Greenwich (UCT±00:15): se essa diferença for de 15 
minutos, vais ter de escolher um fuso  horário existente e trabalhar com o relógio atrasado 
ou adiantado quando quiser segmentar  ou extrair relatórios. No entanto, se a diferença 
for na ordem dos 30 minutos, como ocorre em algumas partes do planeta, poderás 
escolher o fuso horário local como padrão.
Os itens nas páginas de faturação vêm listados na hora do Pacífico (UCT-08:00), 
independentemente do fuso horário selecionado.

CONTA
A conta engloba acessos de utilizador, notificações, informações de faturação e 

preferências,  tais como a moeda e o fuso horário. A password deve ficar guardada, 

porque, se necessitar  de a repor, será alterada em todos os produtos Google que estejam 

associados a esta conta.  A moeda e o fuso horário devem ser definidos criteriosamente, 

pois vão determinar a forma  de cobrança. Estes não podem ser alterados, por isso, 

considera bem as diferentes opções de  faturação, de acordo com o país onde for 

efetuado o registo da conta. Em alguns países, a  escolha da moeda de faturação não é 

totalmente livre. Por exemplo, se a conta for registada  na Rússia a única moeda aceite 

são os rublos russos.  A escolha da moeda é importante e afeta as opções de faturação, 

tal como os diferentes  meios de pagamento que possam estar acessíveis. Se quiseres, ou 

precisares, de pagar a  publicidade em Google Ads com outra moeda, terás de criar uma 

nova conta.
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2º passo: Clicar em “Mudar para o modo Especialista”.

CRIAÇÃO DE UMA CONTA

1º passo: Iniciar sessão ou clicar em “Começar agora”.



4ºpasso:Selecionar a moeda e o fuso horário  corretamente

11

Quando for para arrancar, não te esqueças de colocar os dados 

de  faturação e pagamento!

3º passo: Clicar em“Criar uma conta sem uma campanha”.
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CRIAR UMA CAMPANHA
A campanha é onde se define o orçamento diário, o estilo de licitação, a segmentação 

de rede,  de localização, o idioma, entre outros.

Esta é a fase onde se define quem queremos que veja os nossos anúncios e onde 

queremos  que sejam visionados.

2º passo: Selecionar as opções que vão ao encontro das necessidades dos 
potenciais clientes

1º passo: Selecionar tipo de Campanha
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GRUPO DE ANÚNCIOS
A gestão dos Grupos de Anúncios divide-se em duas grandes categorias: Pesquisa (Google 
Search Network) e Display (Google Display Network).  Na Pesquisa faz-se a gestão das 
palavras-chave e a sua correspondência, lances e anúncios  textuais. No Display é feita a 
gestão das opções de segmentação, dos posicionamentos e dos  anúncios criativos.
Muitas vezes, quando damos conta, temos grupos de anúncios com uma lista infindável 
de palavras-chave. O meu conselho aqui é criar novos grupos de anúncios com palavras- 
chave relacionadas com o tema escolhido para cada grupo, uma vez que este é um fator 
crítico  de sucesso!
Para as campanhas de Display, repletas de conteúdos gráficos, os posicionamentos - sites,  
páginas, apps, etc., onde os nossos anúncios podem aparecer - ou canais de display 
podem ser  controlados ao nível do grupo de anúncios de uma conta de Ads. Nas 
campanhas de anúncios  gráficos, podemos gerir opções de segmentação, bem como de. 

imagem, vídeo e formatos de  anúncios.

OPÇÕES DE GRUPO DE ANÚNCIOS EM PESQUISA:

 DICA: Olha para o teu website e verifica a forma como está estruturada a informação. 
Assim,  consegues garantir que escolhes a página certa para fazeres aterrar os teus 
potenciais clientes.
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SEGMENTAÇÃO POR  
PALAVRA-CHAVE

GOOGLE KEYWORD PLANNER
Antes de qualquer segmentação ao nível das
palavras-chave, é necessário escolhê-las.  

Para tal, existem várias ferramentas de 

keyword  research mas, por norma, todas se 

baseiam em informação derivada do 

Keyword Planner.

Esta ferramental é ideal para a geração e 

seleção de palavras-chave, uma parte 

fundamental para as nossas campanhas. 

Mas, afinal, o que faz o Keyword  Planner? 

Facilita toda a orçamentação, pois  permite 

obter informações sobre as palavras-chave 

(tendências dos volumes de pesquisa de  

cada palavra-chave e previsões de  

desempenho de cliques e de custos).

Como conseguir o melhor desempenho?

Colocando algumas variáveis e filtros, de 
modo a encontrar potenciais oportunidades  
de palavras-chave que podem ser 
adicionadas  às campanhas e grupos de 
anúncios, com  estimativas de tráfego e 
simulações de  desempenho.

Escolha de Palavras-chave

Escolher palavras-chave para 
segmentar clientes específicos



15

Palavras genéricas representam um alcance elevado

Provavelmente, vais alcançar um grande número de pessoas; contudo, será mais difícil  
encontrares potenciais clientes. Aconselho que testes algumas e escolhas utilizar aquelas 
que  apresentem melhores resultados! Independentemente de serem pouco ou muito 
genéricas,  devem ser sempre relevantes para os anúncios e para o teu site. O Google só 
exibe um  anúncio por anunciante para determinada palavra-chave, por isso, evita usar 
palavras-chave  duplicadas.

Cada grupo de anúncios deve conter palavras-chave semelhantes

Tendo por base os teus produtos ou serviços, agrupar palavras-chave e anúncios em 
grupos  de anúncios é o “segredo” para exibir anúncios mais relevantes a potenciais 
clientes. Por outro  lado, se agrupares todas as palavras-chave em apenas um grupo de 
anúncios, é provável que  um cliente veja um anúncio pouco relevante na pesquisa.

Qual o Número Certo de Palavras-chave?
Como se costuma dizer, “nem tanto ao mar, nem tanto à terra”: nem poucas, nem 
demasiadas. Inclui sempre palavras-chave diretamente relacionadas com o tema do  
grupo de anúncio em que se encontram. Não é necessário incluir variações das palavras-  
chave, pois será feita automaticamente a correspondência para, por exemplo, plurais ou 
erros  ortográficos. Tanto podes ter apenas uma palavra-chave por grupo de anúncio, 
como entre 5  a 20, desde que a premissa da relevância não seja esquecida.

Com a Rede de Display, consegues ter anúncios exibidos em sites ou aplicações móveis,  
dependendo da segmentação feita. Escolhe palavras-chave que estejam relacionadas 
entre si  e com o conteúdo que os teus potenciais clientes procuram.

O Google Ads, no tocante às aplicações, pode aumentar o alcance das palavras-chave  
escolhidas, fazendo a correspondência com os anúncios, para alargar ao maior número 
de  termos de pesquisa relevantes.

Todas as palavras-chave que sejam utilizadas para campanhas de Rede de Display são  
consideradas de correspondência ampla. O Google Ads faz corresponder os seus 
anúncios a  sites relevantes, através das palavras-chave previamente escolhidas. Para 
otimizares as campanhas que promoves através da Rede de Display, podes sempre optar 
por excluir  palavras-chave específicas!
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TIPO DE SEGMENTAÇÃO POR 
PALAVRA-CHAVE

A correspondência das várias palavras-chave é definida por 5 categorias:

1. Ampla
2. +Ampla +Modificada
3. “Expressão”
4. [Exata]
5. Negativa

1. CORRESPONDÊNCIA AMPLA
Acontece quando as palavras-chave não contêm aspas, parênteses retos ou o sinal de 
adição  (+). A correspondência ampla disponibiliza sinónimos, plurais, mudança de 
géneros e outras  palavras-chave relevantes e que sejam relacionadas com as palavras 
introduzidas pelo  utilizador no motor de pesquisa.

Quando é criada uma lista de palavras-chave utilizando a correspondência ampla, os 
plurais e os erros ortográficos podem não ficar de fora, porque o Google Ads pode incluir 
todas estas  variações de forma automática.

Os anúncios são exibidos automaticamente para diversas variações relevantes das 
palavras-chave, mesmo que estes termos não façam parte das suas listas de 
palavras-chave.

Esta é a correspondência pré-definida. Além dos plurais e erros ortográficos, o  Google 
Ads apresenta anúncios em variações relevantes das palavras-chave também com temas 
ou pesquisas que se relacionem de alguma forma.

Para compreender melhor a correspondência ampla, aqui fica um exemplo: se a 
palavra-chave for “casacos mulher”, os anúncios serão exibidos se as  pessoas 
pesquisarem por esta palavra ou por “casacos mulher”, “casacos para senhora”,  
“sobretudos mulher”, “casacos senhora” ou “blusões femininos”..
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ste tipo de correspondência permite gastar menos tempo a criar lista de palavras-chave e 
também investir o dinheiro em palavras-chave que, efetivamente, resultam. No caso das que 
não  funcionam, o ideal é adicioná-las como palavras-chave negativas, de forma a que não 
surjam  associadas ao teu anúncio. Contudo, a correspondência ampla pode ter um impacto 
menos positivo no índice de qualidade da campanha, pelo que as palavras-chave 
aparecerem para demasiados termos de pesquisa,  nem todos relevantes, afetando a 
qualificação.

DICA: Esta correspondência gera informações valiosas a curto/médio prazo sobre outras  

segmentações possíveis, ideias  para  campanhas e grupos de anúncios  e palavras-chave  

negativas, pelo que a sua utilização, pelo menos, no lançamento de uma campanha, irá  

enriquecer o futuro da mesma.

2. CORRESPONDÊNCIA AMPLA MODIFICADA
Para utilizar este tipo de correspondência, basta colocar um “+” antes de uma 

palavra-chave e  disponibiliza plurais, mudança de género e outras palavras-chave 
relevantes em qualquer  ordem. Esta definição serve para focar mais eficientemente em 
palavras-chave a médio prazo, sem se desviar muito  dos termos de pesquisa alvo. A longo 
prazo, é útil na gestão de campanhas com CPCs mais reduzidos.

Ao utilizar esta correspondência, terá maior controlo sobre a correspondência ampla. A 

adição  de palavras-chave da correspondência ampla modificada pode aumentar os cliques 
e as  conversões da campanha, ao mesmo tempo que fornece um controlo com uma maior 
precisão.  É possível especificar que termos de palavras-chave de correspondência ampla 
ou variantes aproximadas (grafias  incorretas, o singular ou plural, abreviaturas e 
acrónimos) devem ativar o anúncio. 

Na correspondência ampla modificada, as variantes não incluem sinónimos, nem pesquisas  

relacionadas. Regressando ao exemplo dos casacos de mulher, na plataforma terias de  
colocar +casacos+mulher para os teus anúncios aparecerem para termos como “comprar  
casacos para mulher”, “casacos para mulher baratos” ou até mesmo para “fotos de 
mulheres  com casacos castanhos”. Segmentação ideal para quem pretende continuar a 
recolher  informação do que é pesquisado pelos utilizadores, sem correr riscos de ir para 
termos que  podem desviar-se do foco principal.



Permite que o anúncio só apareça quando pesquisam pela palavra-chave ou variantes 
muito  aproximadas. Estas variantes incluem erros ortográficos, acentos, abreviaturas,  
singulares e plurais, palavras reordenadas com o mesmo significado, termos derivados e 
adição  ou remoção de palavras funcionais (preposições, artigos, conjunções e outras 
palavras que não  afetem a verdadeira intenção de pesquisa).
A correspondência  exata  é  a  opção que mais  fecha o  círculo.  Quando alguém  pesquisa 
por “casacos mulher”,  o  nosso  anúncio  irá  aparecer,  apesar  de termos  a  palavra-chave 
[casacos mulher],  e irá  acontecer  o  mesmo para  erros  mínimos  como “cazacos mulher”  
ou “casacos melher”.

Serve para apresentar anúncios quando um utilizador realiza uma pesquisa que contém 
uma  frase ou pequenas variações da mesma, podendo conter texto antes ou depois. 
Como recorrer a  esta correspondência? Basta colocar a palavra-chave entre aspas duplas.

As palavras-chave vão despontar o anúncio, desde que no termo pesquisado se 
encontrem  juntas ou mantenham a mesma ordem. A correspondência de expressão é 
uma estratégia que  aumenta o CTR, mas necessita de uma lista de palavras-chave 
maiores. Uma boa forma de conseguir uma campanha de publicidade eficaz é utilizar 
combinações de dois ou mais tipos de  correspondência de palavras-chave. Por exemplo, 
ao utilizar as correspondências amplas e de expressão,  conseguirás alcançar um 
público-alvo mais vasto, ao mesmo tempo que consegues aferir quem  está a ver o teu 
anúncio.

Neste caso, o exemplo dos sapatos de homem ficará desta forma: “casacos mulher” e os 
anúncios  vão  ser  despoletados  por  pesquisas  como “comprar  casacos mulher”  ou 
“casacos mulher baratos”, mas deixam de surgir quando a pesquisa inclui algo entre a 
expressão, ou seja, “casacos para homem” iria fazer com que o anúncio não  fosse 
acionado.

3. CORRESPONDÊNCIA DE EXPRESSÃO

4. CORRESPONDÊNCIA EXATA

18
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5. CORRESPONDÊNCIA NEGATIVA
Esta definição para evitares ter cliques que não queres. Serve para garantir que os teus 
anúncios não  aparecem para um determinado termo de pesquisa. Por exemplo, se 
quiseres vender blusões de cabedal, podes negativar a palavra “blusão” por ser 
demasiado vaga e não representar tráfego  qualificado nem potenciais clientes. As 
palavras-chave negativas podem ajudar a redefinir e  otimizar a segmentação dos 
anúncios e campanhas, reduzindo a taxa de cliques irrelevantes.

Um dos aspetos mais importantes para uma campanha que seja muito segmentada é 
fazer a escolha do que não se quer segmentar. Ao selecionar as palavras-chave 
negativas para uma  campanha de pesquisa, deves procurar por termos que sejam 
semelhantes às palavras-chave  que escolheste, mas que sejam mais indicadas para os 
clientes que procurem por um produto  diferente.



20

Para uma segmentação por idioma bem sucedida, tens de saber quais ou qual o idioma 
dos teus  clientes.
Para um anúncio ser eficaz, é importante que o teu site esteja preparado para os vários 
idiomas das tuas campanhas, para que a mensagem chegue sempre ao destinatário.

SEGMENTAÇÃO POR IDIOMA



A segmentação geográfica ajuda-te a limitar o espaço de atuação dos teus anúncios. É  
possível segmentar os anúncios para as pessoas que se encontram próximas do teu 
negócio  ou para pontos onde existam potenciais clientes atrativos.

Tens 3 opções nesta segmentação:

1. Exibir o anúncio na localização física do utilizador;

2. Nos locais de interesse desse mesmo utilizador;

3. Segmentar para ambas as localizações.

SEGMENTAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO

performance 
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LOCALIZAÇÃO FÍSICA

O Google Ads dispõe de uma série de fatores para determinar as localizações dos 

utilizadores e  para saber quando e onde exibir os respetivos anúncios. Entre eles, 

encontram-se o Endereço IP,  Localização do dispositivo, GPS, Wi-Fi, Bluetooth e Base de 

Dados de localização por código de  telemóvel do Google - torres que transmitem sinal 

para telemóveis.

O Endereço IP costuma ser o fator preferencial para determinar a localização. Trata-se de 

um número exclusivo que é atribuído pelos provedores de acesso à internet (Internet 

Service  Provider ISP) a cada computador que acede à internet. Se um dispositivo estiver 

ligado a uma  rede Wi-Fi, é possível detetar o endereço de IP dessa rede para descobrir a 

localização física. No  caso de um dispositivo móvel que esteja conectado ao servidor proxy 

de uma operadora de  telemóvel, a localização física é detetada através do IP dessa 

operadora.

LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

As  configurações de localização do dispositivo do utilizador são variáveis a ter em conta. 

No caso do GPS, a precisão varia de acordo com a conexão e com o sinal do GPS; o Wi-Fi 

tem um processo semelhante, mas  baseia-se no alcance de acesso a um roteador de Wi-Fi 

típico. Também é possível apurar a  localização através do sinal de Bluetooth, mas é preciso 

que o utilizador tenha o mesmo ligado e  que seja de transmissão pública, o que nem 

sempre acontece.

Existe ainda a possibilidade de saber a localização através do banco de dados de 

localização por  código de telemóvel do Google, que é utilizado quando não existe ligação à 

rede de Wi-Fi ou  GPS. A precisão desta vertente depende da força do sinal e da quantidade  

de torres de sinal que existirem na área.



SEGMENTAÇÃO POR DISPOSITIVO
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Dividir a tabela de estatísticas da campanha por dispositivo é a melhor forma  de 

medir o desempenho da campanha nos diferentes dispositivos.

Deves segmentar para diferentes tipos e modelos de dispositivos, sistemas operativos, 

espaços  onde se possa anunciar, operadores e redes wireless específicas. Algumas das 

opções  avançadas que estão disponíveis para tablets e telemóveis, podem não estar 

disponíveis para  todo o tipo de campanhas.

Também os ajustes de lance podem ser definidos e segmentados consoante o dispositivo, 

seja  tablet, computador ou telemóvel, mas esta opção está disponível apenas para 

campanhas nos motores de  pesquisa.



Tablet
▪ “Aplicação para tablets”
▪ “Anúncio intercalar de aplicações para 

tablets”
▪ “Web para tablets”
▪ Nas opções avançadas da  

segmentação para dispositivos  
móveis e tablets é ainda possível  
segmentar por sistemas  operativos, 
modelos de  dispositivos e por 
operadoras ou  Wi-Fi.
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 Computadores
Totalidade do inventário de  
anúncios apresentados neste  
segmento de dispositivos.

Dispositivos Móveis 
▪ “Aplicação para dispositivos móveis”
▪ “Anúncio intercalar de aplicações  

para dispositivos móveis”
▪ “Web para dispositivos móveis”



SEGMENTAÇÃO POR DIA E HORA
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Segmenta os teus anúncios mediante a hora do dia em que se encontram 
ativos

DICA: O orçamento inicial para Google Ads é limitado? Investe somente em dias e 

horas em  que os indicadores-chave de performance estão a ser atingidos!



POLÍTICA EDITORIAL DA GOOGLE
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Antes de começares a implementar as tuas campanhas, convém conheceres a Política  

Editorial da Google. Consultar estas informações é uma forma de garantir que os teus 

anúncios  são relevantes e seguros para os utilizadores. Para já, eis algumas das coisas 

que deves evitar:

É de notar igualmente que os teus anúncios não podem simular notificações de caixas de 

entrada de um email  pessoal ou falsos pedidos de amizade, nem podem conter as 

expressões “clique aqui” ou “veja o site”. Não cumprir estas normas pode levar a que os 

anúncios não sejam publicados

Repetir palavras na  
mesma linha num 
anúncio

Repetir caracteres especiais  
(exemplo: * asteriscos)

Excesso de palavras-chave
em maiúsculas

Utilizar um ponto de
exclamação (!) no título



EXTENSÕES DE ANÚNCIO
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Estas funções permitem juntar mais informações relevantes aos anúncios sem qualquer 

custo adicional: o custo por clique numa  xtensão é igual ao custo por clique de um 

anúncio  padrão da campanha. As extensões funcionam  como um complemento para 

cada anúncio,  dando  informação que o potencial cliente  procura, sem ter de a 

pesquisar. São  particularmente eficazes quando aplicadas a um  negócio local.

Existem dois tipos de extensões de anúncio: as  automatizadas e as manuais. As 

automatizadas  não necessitam de qualquer tipo de  configuração, pois conseguem 

recolher, das  mais diversas fontes, toda a informação  necessária. Nas manuais, são os 

anunciantes que  têm de fazer a configuração, o que permite  apresentar informação 

muito mais personalizada.

EXTENSÕES DE 
ANÚNCIOS

Extensão de chamada automática

Extensões de sitelinks

Extensões de vendedores

Extensões de textos destacados
Ext. de fragmentos estruturados

Extensões de chamada

Extensões de mensagem
Extensões de localização

Extensões de localização afiliada
Extensões de preço

Extensões de formulário 

Extensões de aplicação

Extensão de chamada automática

Extensões de promoção



Extensões de sitelinks:  são  extensões clicáveis que direcionam o utilizador para 

diferentes páginas do website, facilitando a navegação. Os utilizadores que fazem a 
pesquisa num computador conseguem ver no máximo 6 sitelinks, enquanto que os que 
pesquisam mobile veem apenas 4. É possível adicionar estas extensões ao nível da conta, 
da campanha ou do grupo de anúncios, sendo necessário especificar o texto do link (o 
que os utilizadores lêem) e os URLS das páginas de destino. 

Extensões de textos destacados: permitem realçar as caraterísticas 
diferenciadoras de um negócio. Estas extensões concedem informações adicionais 
sobre ofertas limitadas, vantagens exclusivas ou detalhes genéricos do funcionamento e 
horário do negócio. 

28
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Extensões de fragmentos estruturados*: apresentam detalhes específicos dos 
produto ou serviço, como cobertura de seguro, comodidades, cursos, destinos, estilos, 
hotéis em destaque, marcas, modelos, programas, entre outros. Em desktop, é possível 
ver-se 2 cabeçalhos de cada vez e nos dispositivos móveis, é apenas visível um. Estes 
fragmentos estruturados são apresentados por baixo do anúncio, em forma de 
cabeçalho e lista de Valores. 

Extensões de chamada: ideais para negócios cujo 
funcionamento assenta em contactos telefónicos. É 
particularmente eficaz em  dispositivos móveis, pois 
apresenta um botão que,  quando clicado, inicia 
uma chamada telefónica para o  número indicado 
pelo anunciante. Quando isto  acontece, existe a 
possibilidade de não gastar o  custo do clique nessa 
extensão.

Extensões de mensagem: Quando um utilizador seleciona a opção de mensagem no 
anúncio a partir de um dispositivo móvel, a aplicação de mensagens abre-se com uma 
mensagem pré-preenchida, que poderá incluir um call-to-action específico ou uma 
mensagem predefinida que os consumidores poderão enviar. Sempre que alguém clicar na 
extensão de mensagem, será debitado o custo por clique definido para o anúncio. 
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Extensões de localização: quando o 
utilizador clica nesta extensão, é 
transportado para a morada no Google 
Maps, indicando informações sobre o  
melhor caminho para a localização física da 
nossa empresa.

Extensões de localização afiliada:  
permitem que os anúncios mostrem as 
lojas  físicas mais próximas que vendem o 
produto  pesquisado. À semelhança da 
extensão de  localização, ao ser clicada, 
abrirá a morada no Google Maps.

Extensões de preço: permitem ao 
anunciante mostrar uma lista dos seus 
serviços e/ou produtos, bem como os 
respetivos preços. Ao clicar sobre um dos 
items, o utilizador será direcionado para 
uma página com mais informações sobre 
o produto, pelo que é fundamental que o 
website esteja devidamente otimizado 
para desktop e para os dispositivos 
móveis. Permitem até 8 “cartões” de preço, 
onde poderão ser visualizados as 
diferentes opções disponíveis e os seus 
preços.



Extensões de formulário: vão mostrar aos utilizadores um call-to-action apelativo 
com uma oferta especial ou limitada, que só poderá ser acedida, após o 
preenchimento de um formulário.
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Classificação de vendedores: Exibe a classificação online da tua empresa, feita pelos  
utilizadores, numa escala de 1 a 5, acompanhada de 5 estrelas que são preenchidas de 
acordo com  essa classificação

Extensão de aplicação: têm duas 
vertentes pelas quais os 
anunciantes podem optar – uma, 
mais direta, que mostra um link 
que inicia o download imediato 
da aplicação, e outra, menos 
direta, que mostra um link que 
encaminha o utilizador para a loja 
de aplicações.
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A lista de extensões possíveis para cada campanha vai além das mencionadas acima; 
contudo,  é importante saber que a performance de cada extensão pode sempre ser 
otimizada. Basta  aceder à secção das estatísticas e analisar individualmente a 
performance de cada uma.

DICA: as extensões de anúncio vão fazer com que possa ocupar mais espaço no ecrã e  

aumentar a quantidade de informação relevante exibida. Como a maioria das extensões 

não  implica investimento, a sua utilização é sempre uma mais-valia!

Extensão de promoção: permitem destacar ofertas e promoções limitadas 
no anúncio. Esta extensão surge sob o anúncio, com uma etiqueta a negrito. É 
possível escolher uma das ocasiões “especiais” propostas pela Google (como o 
Black Friday), ou selecionar “nenhuma”. Caso não se defina um período temporal 
para a promoção, esta estará disponível ininterruptamente. É ainda possível 
escolher o tipo de promoção e acrescentar detalhes da oferta. 



ACOMPANHAMENTO DE CONVERSÕES
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A conversão é a ação que mais interessa, porque significa que o utilizador clicou no 
anúncio,  entrou no site e cumpriu o objetivo do anúncio. 

O objetivo do anúncio pode ser de índole variada, nomeadamente:

▪ Preencher um formulário
▪ Fazer uma compra online
▪ Assinar um boletim de notícias ou uma newsletter
▪ Permanecer no site por um determinado período de tempo
▪ Clicar no número de telefone ou na extensão de chamada e fazer a ligação.

É importante configurar o acompanhamento de conversões, não só para sabermos o 
percurso  que o utilizador fez até realizar a conversão, mas também para analisar os 
clientes que clicam no  anúncio, mas que acabam por não completam a ação. Existem 3 
grandes razões que determinam a  importância de configurar o acompanhamento de 
conversões:

História: conhecer o custo por conversão para um determinado período;
CPC avançado: o sistema altera o lance máximo de CPC em função do  
histórico de conversões;
Ativação do CPA: possibilidade de licitar diretamente a um custo por 
conversão em  vez de custo por clique.



COMO CONFIGURAR O 
ACOMPANHAMENTO DE CONVERSÕES?
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1º Entra dentro das ferramentas Google e depois em “Conversões”
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2º Indica o que é uma conversão para o teu negócio

3º Finalmente, irás obter o Código de Acompanhamento de Conversões. Este é 
essencial para a contagem das conversões no site. Deves copiá-lo e colá-lo no teu 
website  dentro da tag <body>, nos documentos que são alcançados depois de uma 
conversão. De  preferência, é introduzido logo após a mensagem “Obrigado pela sua 
compra”, ou uma frase  semelhante que se enquadre na conversão realizada no site.

CONTABILIZAR CONVERSÕES - 2 FORMAS

▪ “Todas as conversões” - acontece quando um utilizador clica num anúncio, 
faz a  conversão e, num período de 30 dias, volta ao site sem clicar no anúncio 
e volta a  fazer uma conversão.

▪ “Conversões por clique” ou “conversões únicas” - acontece quando o utilizador 
clica  num anúncio e faz uma única conversão, num período de 30 dias após o clique.
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LIGAÇÃO ENTRE GOOGLE ADS E ANALYTICS
Para um melhor acompanhamento de conversões, fazer esta conexão é uma excelente 
forma  de otimizar as conversões. Através de muitas funcionalidades do Google 
Analytics terás  acesso a informações preciosas para definir e otimizar as tuas 
campanhas, tais como taxa de  rejeição, páginas vistas por sessão ou tempo do 
utilizador em cada página.

“Se já estou no topo da lista de resultados para «sapatos para homem», porque 
devo investir em Google Ads?”

Vários estudos indicam que quando estamos bem posicionados de forma orgânica e de  
forma patrocinada, a probabilidade de o utilizador optar pela nossa listagem é bastante  
mais elevada. Outra razão para investir em Google Ads é o forte crescimento do tráfego  
proveniente do Google Ads em detrimento do SEO. O facto de existirem mais anúncios 
no  topo do motor de pesquisa, mais extensões de anúncios, a juntar à maior utilização 
do  mobile, fazem com que os cliques em Google Ads e a sua importância nos negócios 
online  tenham aumentado.

FORTE CRESCIMENTO DO GOOGLE ADS
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Como qualquer plataforma digital, o  
Google Ads dá-nos uma capacidade 
de  monitorização quase que em 
tempo real,  o que permite 
aumentar a eficiência das  
campanhas ao máximo!

Dar visibilidade às  vantagens  
competitivas nos anúncios é a  
forma ideal de conquistar o  
utilizador. Lembra-te sempre da  
necessidade que o teu produto,  
marca ou serviço vai colmatar e de  
que forma;

O Google Ads junta quem procura  
com quem quer ser encontrado. É  
fulcral encontrarmos os termos  mais 
utilizados por quem faz a  pesquisa e 
adaptar os anúncios;

IDEIAS-CHAVE
Escolher o momento ideal para usar as 
diversas funcionalidades  do Google 
Ads permite é uma estratégia 
poderosa;
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LINKS ÚTEIS
Think with Google: thinkwithgoogle.com
Aqui é possível encontrar insights relevantes sobre diferentes 
indústrias,  ideias alicerçadas em casos de estudo bem 
estruturados e muitas vezes uma visão dos bastidores da gestão 
das campanhas.

Academy for Ads: academy.exceedlms.com
A Google disponibiliza gratuitamente cursos online com exames 
finais igualmente livres de custo, cuja realização garante 
certificações oficiais no uso de ferramentas Google.  Uma 
oportunidade que deve ser aproveitada!

Google Ads - Official Blog: blog.google/products/ads/
No Marketing Digital, as mudanças são constantes, e o Google Ads 
não é exceção.  É bastante comum que surjam alterações na 
plataforma e mais frequente ainda é a adição de novas opções. 
Fica atento ao blog oficial para estares sempre  atualizado!

SEMrush: semrush.com/partner/marcogouveia
Quer seja numa vertente SEO ou Google Ads, a escolha das 
palavras-chave, a verificação do posicionamento e a identificação do 
que está a ser feito pela  concorrência são processos fundamentais 
que o SEMrush facilita.

Marco Gouveia: 

marcogouveia.pt/blog|facebook.com/marcogouveia.pt  

Tanto no meu blog como na minha página profissional no 
Facebook, gosto de  partilhar as novidades da área, os meus testes, 
algumas dicas que estão a  funcionar nas minhas campanhas e até 
curiosidades. Convido-te a acompanhar!



https://www.marcogouveia.pt/
mailto:geral@marcogouveia.pt
https://www.instagram.com/marcogouveia.pt/
https://www.facebook.com/marcogouveia.pt/
https://www.linkedin.com/in/marcogouveia/

